OKRESNÝ

ÚRAD
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vysokoškolákov 8556/33B, OIO 08 Žilina

ŽILINA

v Žiline dňa 23.07.2018

Číslo

spisu: OU-ZA-OCDPK-2018/029615/2/BIL
Stupeň dôvernosti :V J

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny
orgán podľa§ 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa ustanovení § 3
ods . 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanoveniami § 7 cestného zákona a ustanoveniami § 1O vyhlášky č. 35/1984 Zb. ,
ktorou sa vykonáva cestný zákon , po dohode s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Žiline, Krajský
dopravný inšpektorát (ďalej len KR PZ, KOi Žilina") a Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Čadci,
Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len OR PZ, ODi Čadca") a preskúmaní žiadosti, ktorú diía 11 .07 .2018
podala Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vydá v a
povolenie

Druh uzávierky

: ú p Iná

DÍžka uzávierky

: 5.l km

: •u,lu u1ld

Ukl znak.

DÍžka obchádzky

5,2 km

Dôvoô uzávierky

Dôvodom úplnej uzávierky je o.i. :

C'.:IS/0 Sj.lit,U.

úprava a doplnenie tunelového rozhlasu,
modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia nechránených únikových ciest
a nášľapných plôch núdzových východov v tuneli,
doplnenie bezpečnostných zariadení na portáloch tunela,
plánovaná oprava vozovky cesty 1/11 A v km 417,400-418,825.
Termín uzávierky

IO.augusta (piatok) od 22.00 hod. - 20. augusta 2018 (pondelok) do 04,00hod.

Popis obchádzky

Doprava bude presmerovaná v zmysle schváleného projektu riadenia dopravy
(OSY PS 206-58, t.zn. dopravný stav 8.1) s odklonom dopravy v smere CA-ZA
pred tunelom z cesty 1/11 A na 1/11 B (tzv. malý obchvat Čadce), s pokračovaním
po 1/11 až po jej operatíve prepojenie s cestou 1/11 A v km cca 419,300 (v súbehu
s motorestom DUO). S cieľom odbremeniť dopravné zaťaženie v križovatkách
v Krásne nad Kysucou a Oščadnici, ku ktorému dochádza pri použití doteraz
zaužívaného DDZ v zmysle projektu riadenia dopravy (OSY PS 206-58 t.zn
dopravno-prevádzkový stav 8. l. tunela Horelica) tak nebude doprava odklái'laná na
111/2017 v Krásne nad Kysucou; resp. MK a následne 111/2013 v Oščadnici,
V mieste prepojenia 1/11 a I/l IA bude doprava vedená vo dvoch jazdných
pruhoch o šírke 2 x 3,75m .

Ďalšie podmienky uzávierky:

1. Tunel Horelica na ceste 1/ 11 A sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu určenú v tomto povolení. Žiadateľ je
povinný urobiť všetko pre skrátenie doby úplnej uzávierky.
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Uzávierka bude vyznačená a zabezpečená dopravnými značkami a zariadeniami v zmysle STN O18 020
a Vyhlášky MV SR č . 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s projektom riadenia dopravy (DSV PS 206-58 - t.zn
schválený dopravno-prevádzkový stav 8.1 .) s vyššie uvedenou zmenou spočívajúcou v presune dopravy
z cesty 1/1 IA na cestu 1/11 pri motoreste DUO (zmenu vypracoval Ing. Marcel Tichý-TICHÝ, s.r.o.),
ktorá bola na základe súhlasného záväzného stanoviska KR PZ KDI Žilina č . KRPZ-ZA-KDI2-39056/20 l 8 z 09.07 .2018 vsúlade s §3 ods . 4 písm . d) zákona č. 135/1961 Zb . opozemných
komunikáciách určená tunajším cestným správnym orgánom pod č . OU-ZA-OCDPK2018/028485/2/BIL zo 16.07.2018.
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle § 3 ods. 4 písm . d)
a ods. 7 cestného zákona týmto určuje použitie dočasného dopravného značenia v zmysle projektu
riadenia dopravy DSV PS 206-58, odsúhlaseného KR PZ, KDI Žilina (s vyššie uvedenou zmenou zo
smeru ZA-CA).
4. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny KR PZ, KDI Žilina a OR
PZ, ODi Čadca.
5. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté a po
skončení prác uvedené do pôvodného stavu.
6. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného
značenia a zariadení, čo oznámi KR PZ, KDI Žilina, OR PZ, ODi Čadca a povoľovaciemu orgánu.
Trvalé dopravné značenie bude po ukončení prác obnovené v zmysle pasportu dopravného značenia '---'
s okamžitou platnosťou.
7. Žiadateľ dodrží v plnom rozsahu podmienky určené v stanovisku KR PZ, KDI Žilina č. KR PZ-ZAKDI2-146-04l/2018 zo diía 17 .07.2018.
8. Za organizáciu a zabezpečenie prác vykonaných na ceste 1/11 A pod ochranou uzávierky, dodržanie
podmienok tohto povolenia, ako aj osadenie dočasného dopravného značenia zodpovedá:
za žiadateľa:
Ing. Vladimír Škola, vedúci strediska NDS, a.s ., SSÚR6 Čadca,
A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca, tel. č. 091 O905 023,
9. Správcovia komunikácií využívaných ako obchádzkové trasy sú povinní počas uzávierky udržiavať tieto
v zodpovedajúcom technickom stave z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky.
1O. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierkv informovať všetky zložky záchranného systému, t. j.
policajné zbory, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor. Užívateľov cesty 1/llA
bude žiadateľ v súčinnosti s prevádzkovateľmi hromadnej dopravy osôb v dostatočnom časovom
predstihu informovať o.i. aj prostredníctvom celoštátnych a regionálnych masovo-komunikačných
prostriedkov.
11. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na obchádzkovej
trase, a to na vozovke, cestnom telese a príslušenstve obchádzkovej komunikácie alebo na nehnuteľnom
majetku tretích osôb.
._,/
12. V prípade nedodržania termínu uzávierky, resp. povoľujúcich podmienok budú voči žiadateľovi '--'
vyvodené dôsledky podľa § 22a cestného zákona.
13 . Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určen é podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada všeobecný záujem.
14. V prípade, že uzávierka nebude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude ukončená pred termínom
uzávierky, žiadateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť tunajšiemu orgánu a všetkým dotknutým
orgánom a organizáciám.
15 . Toto povolenie nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona č . 7 l /1967Zb .
o správnom konaní v znení neskorších predpis,)v .

2.

Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach
všeobecné predpisy o správnom konaní.

nevzťahujú

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. c) Sadzobníka
tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške
170,00 € (slovom: stosedemdesiat eur), uhradený prostredníctvom prevodného príkazu.
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Povolenie sa doručí :
NOS. a. s., SSÚR6 Čadca. A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca
NOS. a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
SSC, IVSC Žilina
SC ŽSK Žilina
Na vedomie:
KR PZ, KOi Žilina
OR PZ. ODi Čadca
Mesto Čadca, Krásno nad Kysucou, Obec Oščadnica
KOS zdravotnej záchrannej služby. J. Kráľa 4,010 40 Žilina - mailom
KRHaZZŽilina, Nám . požiarnikov 1.01001 Žilina-mailom
KS IZS, J. Kráľa 4, OIO 40 - mailom
SSC, odbor cestnej databanky - mailom
ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 81 O 05 Bratislava - notifikácia mailom
Spis

;I/

J-t/

Ing. Marián X'ranka
vedúci odboru
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